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NESTA CHROME 60 - 80 - 100 - 115 - 120 - 150 Procedure Gasconversie

 î Zorg ervoor dat het type 
gas en de druk van het dis-
tributienetwerk voor het 
toestel geschikt zijn, zoals 
vermeld op het typeplaatje.

 î Als de ketel in werking was vóór de 
conversie, laat deze dan afkoelen 
voordat u een taak uitvoert.

 î Het ombouwen van het toestel voor de 
conversie van het ene soort gas naar het 
andere soort gas mag enkel door een er-
kend vakman worden uitgevoerd.

 î De conversie van het ene soort gas naar 
het andere soort gas moet worden uitge-
voerd conform alle geldende voorschrif-
ten. In sommige landen is een dergelijke 
overzetting verboden. Voer de conversie 
uit conform gascategorie voor uw land 
die op het typeplaatje van het toestel 
vermeld staat.

 î Indien de ketel wordt omgebouwd naar 
propaan, let er dan op dat indien de ke-
tel in de kelder hangt dit gevaarlijk en 
in sommige landen verboden kan zijn. 
Controleer hiervoor de plaatselijke voor-
schriften en installatie eisen.

 î Als de ketel al vóór de conversie is ge-
installeerd, moet de ketel worden uit-
geschakeld, moet de voeding worden 
losgekoppeld via de externe zekering of 
stroomonderbreker en moet de gastoe-
voer naar de gasklep worden gesloten.

Nadat de gasconversie is uitge-
voerd, regelt u de gasdruk en het 
verbruik bij het opstarten van het 
toestel en voert u de afstelprocedu-
res uit die beschreven staan in “Het 
toerental van de ventilator afstellen” op 
pagina 3 en  “De verbranding af-
stellen” op pagina 4.

i

Samenvatting

Deze procedure bestaat uit het vervangen van de in 
de fabriek geïnstalleerde gas-luchtmixer voor G20-
gas die aan de ventilator is bevestigd door een 
gas-luchtmixer voor G25-aardgas* of G31-propaan.  
Zie Afb. 1 beneden voor de locatie van de gas-luchtmixer.
Zie onderstaande tabel voor de diameters van de boven-
ste en onderste injector van de gas-luchtmixer:

Afb. 1. Locaties van de onderdelen

Model
G25

Boven - onder
G31

Boven - onder

N 60 - 80 WH 6,0 - 6,0 4,7 - 4,5

N 100 -115 - 120 WH 6,6 - 6,6 5,3 - 5,0

N 150 WH — 5,3 - 5,0

* Dit toestel kan afgesteld worden voor de toestelcategorie 
K (I2K) en is geschikt voor het gebruik van G en G+ 
distributiegassen volgens de specificaties zoals die zijn 
weergegeven in de NTA 8837:2012 Annex D met een Wobbe-
index van 43,46 – 45,3 MJ/m3 (droog, 0 °C, bovenwaarde) 
of 41,23 – 42,98 (droog, 15 °C, bovenwaarde).Dit toestel 
kan daarnaast worden omgebouwd en/of opnieuw worden 
afgeregeld voor de toestelcategorie E (I2E). Dit houdt 
derhalve in dat het toestel: “geschikt is voor G+-gas en 
H-gas, dan wel aantoonbaar geschikt is voor G+-gas en 
aantoonbaar geschikt is te maken voor H-gas” in de zin 
van het “Besluit van 10 mei 2016”.

Gas-luchtmixer (Venturi)
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Gas-luchtmixer vervangen
Voorwaarden:
 î Ketel is uitgeschakeld met de Aan-Uitschakelaar van 

het toestel
 î Voeding uitgeschakeld via een externe inbouwdoos 

(zekering of stroomonderbreker)
 î Gastoevoer afgesloten
 î Ketel afgekoeld
 î Voorpaneel en bovenpaneel verwijderd. Raadpleeg 

de installatie- en onderhoudshandleiding voor de 
juiste procedure.

Gereedschap en materiaal:
 î Moersleutel, zeskantkop
 î Schroevendraaier, plat 
 î Momentsleutel

Verwijderingsprocedure gas-luchtmixer (Afb. 2)
1. Koppel alle connectoren en aardingsdraden los 

van de ventilator en de gasklep.
2. Koppel de luchtinlaatbuis (1) los van de gas-

luchtmixer (6).
3. Maak de koppeling (3) los waarmee de gasklep en 

buis (2) aan de gas-luchtmixer (6) zijn bevestigd. 
4. Controleer de pakking (4) op beschadiging en 

indien nodig, vervang deze.
5. Draai de gasklep en buis (2) weg van de gas-

luchtmixer (6).
6. Draai drie schroeven en ringen (5) los waarmee de 

gas-luchtmixer (6) aan de ventilator (8) is bevestigd. 

7. Verwijder de gas-luchtmixer (6) en de 
bevestigingsmaterialen. 

8. Bewaar het materiaal zodat u het achteraf 
opnieuw kunt installeren.

Controleer bij het verwijderen van de gas-
luchtmixer de algemene toestand van de 
O-ring. Gooi de O-ring weg en vervang 
deze als deze gebarsten of gescheurd is.

Installatieprocedure gas-luchtmixer (Afb. 2)
1. Installeer de nieuwe gas-luchtmixer (6) op de 

ventilator met behulp van gereedschap dat tijdens 
het verwijderen werd gebruikt. Controleer de staat 
van de O-ring (7) en vervang deze zo nodig.

2. Draai de gasklep met leiding (2) op de gasleiding 
terug naar de gas-luchtmixer (6)

3. Plaats de (nieuwe) pakking (4) en bevestig de 
gasklep met leiding (2) aan de gas-luchtmixer (6) 
met de koppeling (3).

4. Sluit de luchtinlaatbuis (1) op de gas-luchtmixer 
(6) aan.

5. Sluit alle connectoren en aardingsdraden opnieuw 
aan op de gasklep en de ventilator.

Vervolgtaken
 î Open de gastoevoer naar de ketel.
 î Controleer de afwezigheid van lekken.
 î Start de ketel opnieuw op en stel het toerental van 

de ventilator in. Raadpleeg “Het toerental van de 
ventilator afstellen” op pagina 3.

i

Afb. 2. Verwijderen en installeren van de gas-luchtmixer
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Het toerental van de ventilator afstellen
Voorwaarden:
 î Ketel gevuld en op druk
 î Gastoevoer open
 î Elektrische voeding geactiveerd

Afstelprocedure (Afb. 3)
1. Druk op de Aan-uitschakelaar aan de rechterkant 

van het bedieningspaneel.   
2. Draai de keuze knop (1) en druk deze in om iedere 

keuze te bevestigen:
 î selecteer icoon  , 
 î selecteer “Expert”, 
 î in “Keuze gebruikers niveau”; selecteer “In-

stallateur”, dan “Verder”

 î selecteer icoon  , 
 î selecteer “Complete parameter lijst”, 
 î selecteer “Datum en tijd” om toegang te krijgen 

tot de lijst met menu’s.
3. Draai de keuze knop (1), scroll naar het einde van 

de lijst, “Branderautomaat”, 

4. op pagina “(4/12)”, kies “9524 Gew. toerental DL”. 
Druk de keuze knop (1) om de waarde te verander-
en. De waarde is zichtbaar in de kleur wit tegen een 
zwarte achtergrond (2).

5. Draai de keuze knop (1), stel het minimum toerental af 
conform de tabel zoals te zien onder aan de pagina.  

6. Druk de knop in om de waarde te bevestigen en 
op te slaan.

7. Draai de keuze knop, ga naar boven in het scherm, 
terug naar het branderautomaat nummer. Kies pa-
gina nummer “(4/12)” “door middel van het indruk-
ken van de keuze knop (1) en ga vervolgens naar 
de volgende pagina. 

8. Op pagina  “(5/12)”, kies “9529  Gew. toerental 
VL”. Druk de knop (1) in om de waarde te verander-
en. De waarde is zichtbaar in de kleur wit tegen een 
zwarte achtergrond. 

9. Draai de keuze knop (1), stel het nominale toerental 
af volgens de tabel onder aan de pagina. 

10. Druk de keuze knop (1) in om te bevestigen en op 
te slaan.

11. Druk de keuze knop langer dan 3 seconden in om 
het instel menu te verlaten.

Vervolgtaken
 î Stel de verbranding af. Raadpleeg “De verbranding 

afstellen” op pagina 4.

Afb. 3. Afstellen ventilatortoerental - Normaal scherm

27.01.2020 16:422

Branderautomaat 4/12

9518 Veiligheidstijd

9519 Veiligheidstijd met ontsteking

9524 Gew. toerental DL

3.0s

1400rpm

3.6s

Terug

1

2

N 60 WH N 80 WH N 100 WH N 115 WH N 120 WH N 150 WH

Ventilatortoerental 
voor G25 (aardgas)

Minimum rpm 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 —

Nominaal rpm 5 790 7 080 7 180 8 050 8 350 —

Ventilatortoerental 
voor G31-propaan

Minimum rpm 1 400 1 400 1 300 1 300 1 300 1 400

Nominaal rpm 5 350 6 500 6 570 7 300 7 600 7 480
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De verbranding afstellen
Voorwaarden:
 î Ketel gevuld en op druk
 î Gastoevoer open
 î Voeding geactiveerd
 î Ketel ingeschakeld met de Aan-uitschakelaar

Gereedschap en materiaal:
 î Rookgas-analyseapparaat
 î Schroevendraaier, platte kop, maat 3
 î Sleutel, zeskantkop, maten 2 en 2,5

Afstelprocedure (Afb. 3 & 4):
1. Laat de ketel een paar minuten draaien. 
2. Sluit de sonde van de rookgas-analyse apparaat aan 

op de meetopening van de rookgasafvoerleiding.
3. Controleer het CO2 gehalte van de rookgassen 

op vollast als volgt:
 î Met de draai keuzeknop (1) selecteer en 

bekrachtig het   icoon.
 î Selecteer “Speciaal bedrijf (1/3)”,
 î Zet “Schoorsteenvegerfunctie” op “Aan”,
 î Zet “Brandercapaciteit” op “Max. verw. be-

lasting”.
4. Controleer het CO2-gehalte en vergelijk de waar-

den met die in onderstaande tabel.
5. Als de waarde buiten het bereik ligt, past u de 

verbrandingswaarde aan door de regelschroef (5) 
in kleine stappen te verdraaien, zodat de waarde 

N 60 tot 120 WH @Min vermogen @Max vermogen

G25 %CO2 8,5 (±0,2) 9,0 (±0,2)

G31 %CO2 10,0 (±0,2) 10,5 (±0,2)

G25 %O2 5,5 (±0,2) 4,5 (±0,2)

G31 %O2 5,7 (±0,2) 4,6 (±0,2)

Afb. 4. Afstellen van de verbranding - Bedieningspaneel

N150 WH @Min vermogen @Max vermogen

G31 %CO2 10,0 (±0,2) 10,7 (+0;-0,2%)

G31 %O2 5,7 (±0,3) 4,6  (+0;-0,3%)

27.01.2020 14:42

Speciaal bedrijf (1/3)

Schoorsteenvegerfunctie
Aan

Terug

1

kan stabiliseren voordat aanvullende aanpassin-
gen worden uitgevoerd.

 - Draai de regelschroef rechtsom om het 
CO2-gehalte te verminderen.

 - Draai de regelschroef linksom om de 
CO2-waarde te verhogen.

6. Controleer als volgt het CO2-gehalte in het rook-
gas op minimaal vermogen:
 î Zet “Brandercapaciteit” op “Deellast”.
 î Controleer het CO2-gehalte en vergelijk de 

waarden met die in onderstaande tabel.
 î Als de waarde buiten het bereik ligt, past u de 

verbrandingswaarde aan door de stelschroef 
(6) in kleine stappen te draaien om de waarde 
te laten stabiliseren voordat aanvullende aan-
passingen worden uitgevoerd.

De stelschroef wordt in de fabriek ver-
grendeld. Zorg er na het afstellen voor 
dat u de schroef opnieuw vergrendelt.

7. Als de meting is afgerond, in “Speciaal bedrijf (1/3)”, 
zet “Schoorsteenvegerfunctie” op “Uit”.

8. Druk de knop (1) langer dan 3 seconden in om het 
instel menu te verlaten.

9. Start de ketel opnieuw om de werking van het ontste-
kingsmechanisme te controleren. Regel de juiste wer-
king van de ketel door stappen 1 t/m 6 te herhalen.

10. Vergrendel de stelschroef (6) opnieuw af met wat 
verf of tape.

i
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G31 G25/
G25.3Of

Sticker

Afb. 5. Verbrandingsafstelling op de gasklep

Vervolgtaken:
 î Plaats op de gasklep (Afb. 5) de gele sticker die 

aangeeft dat de gasconversie is uitgevoerd.
 î Plaats op het typeplaatje (onder de ketel) de witte 

sticker die aangeeft dat de gasconversie is uitgevoerd.
 î Plaats de panelen aan de voorkant en 

bovenkant terug. Raadpleeg de installatie- en 
onderhoudshandleiding van het toestel voor de 
juiste procedure.

 î Noteer de verbrandingswaarden op het logboekblad 
in de installatiehandleiding van het toestel.


